Fam. Janssen
Sittard
Sittard, 30 juni 2022

OFFERTE
Geachte heer en mevrouw Janssen,
Het is ons een genoegen u hierbij, vrijblijvend een offerte van de door u gevraagde
terrasveranda te doen toekomen.

TERRASVERANDA KLEUR RAL 7021 TC
-

Plaatsen van houten balkenconstructie.
Plaatsen van underlayment platen 18 mm.
Plaatsen van dampwerende isolatie 80 mm.
Plaatsen van Dakbedekking gemineraliseerd.
Plaatsen van gipsplaten.
Oversteek van ± 20 cm.
Afmeting: 550 cm breed x 375 cm diep

Constructie:
Lessenaarsdak in gemoffelde thermisch onderbroken scharnierende buisprofielen van het
exclusieve type VR 2000
Dakbeglazing: dubbel gelaagd veiligheidsglas 4-15-5 HR ++
Dakhelling 10 %
Afmeting: 450 cm breed x 275 cm diep
SUBTOTAAL exclusief BTW
21% BTW
TOTAAL inclusief BTW

€ 15.984,37
€ 3.356,71
----------------€ 19.341,08
==========

RAMEN EN DEUREN
Voorkant

Zijkant
Rechts

Zijkant
links

Zonwering

: 4 – delige schuifpui, 1 x schuivend naar links,
1 x schuivend naar rechts.
Aluminium profielen thermisch onderbroken.
Inclusief 4-15-5 HR + + glas.
Afmeting: 550 cm breed x 220 cm hoog

€

6.087,00

: 2 – delige schuifpui.
Aluminium profielen thermisch onderbroken.
Inclusief 4-15-5 HR + + glas.
Afmeting: 375 cm breed x 220 cm hoog

€

4.477,00

: Vast raam met 2 tussenstijl.
Aluminium profielen thermisch onderbroken.
Inclusief 4-15-5 HR + + glas.
Afmeting: 375 cm breed x 220 cm hoog

€

1.623,00

: Lewens zonwering, Capri bovendak montage.
Kleur profielen 7021, kleur acryl doek naar keuze.
Elektrisch bedienbaar met afstandsbediening.
Afmeting: 450 cm breed x 275 cm diep
SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW
SUBTOTAAL inclusief BTW

€ 3.774,00
----------------€ 15.961,00
€ 3.351,81
----------------€ 19.312,81
==========

AANNEMERSWERKEN
-

Het oppakken van het terras.
Het afvoeren van het vrijgekomen terras.
Uitgraven van de vloer en fundering.
Container t.b.v. het afvoeren van de vrijgekomen grond.
Storten van de vloer en fundering, beton klasse B 25, plaatsen van folie,
10 cm vloerisolatie (RC- waarde 3) en bouwstaalmatten 150 x 150 x 5 mm.
Hardstenendorpels onder de kozijnen, totaal 13 meter.
Het aanbrengen en aansluiten van vloerverwarming.
Het aanbrengen van een afwerkvloer.
Stukadoorswerkzaamheden, STELPOST.
Elektra, STELPOST.
SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW
SUBTOTAAL inclusief BTW

TOTAAL INCLUSIEF MONTAGE EN BTW

€
€
€
€

440,00
220,00
880,00
275,00

€ 1.774,65
€ 1.287,00
€ 2.124,37
€
890,00
€ 1.250,00
€
500,00
----------------€ 9.641,02
€ 2.024,61
----------------€ 11.665,63
==========

€ 50.319,52

============================================

Garantievoorwaarden:
Lakgarantie : 10 jaar fabrieksgarantie
Glas
: 5 jaar fabrieksgarantie
Montage
: 2 jaar fabrieksgarantie
Met uitzondering van elektromontoren, aandrijvingen zonwering, beweegbare delen van
ramen en deuren, dakramen en hordeuren waarop een garantietermijn van 2 jaar van
toepassing is.
Geldigheid van de offerte
Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van deze offerte.
Betaalwijze
Bij het plaatsen van terrasveranda, dient het verschuldigde bedrag (de aanneemsom) als volgt
te worden voldaan:
20% van de aanneemsom bij opdrachtverstrekking.
30% van de aanneemsom bij storten van beton.
40% van de aanneemsom bij glasdicht van terrasveranda.
10% van de aanneemsom bij oplevering.
Levertijd
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer na
orderbevestiging over alle (technische-) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor
de levering noodzakelijke gegevens (waaronder vergunningen) in het bezit zijn van Marchal.
Genoemde prijzen betreffen materialen en arbeidsloon, gebaseerd op normale plaatsing,
inclusief inslijpen lood en DPC folie.
In het vertrouwen u met een passende offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij
met vriendelijke groet,
Marchal Aluminiumbouw
www.marchal.nl
afdeling verkoop
verkoop@marchal.nl
Pascal Marchal
046-4519640

